Jadłospis

przedszkole

Poniedziałek

śniadanie

obiad
podwieczorek

03.10.2022

Zupa mleczna( zacierki na mleku), kanapka ( pieczywo z masłem,
sałatą, serem żółtym, papryką czerwoną), dieta bezmleczna: herbata,
dżem, alergeny: 1,7, gruszka
Rosół drobiowy z kaszą manną, potrawka z kurczaka z ryżem i
warzywami,ogórek św., kompot truskawkowy,alergeny: 1,9
Sałatka jarzynowa, bułeczka z masłem, herbata
owocowa,alergeny:1,7,9

Wtorek

04.10.2022

śniadanie

obiad

podwieczorek

Zupa mleczna (płatki jęczmienne na mleku), kanapka (pieczywo z
masłem, twarożkiem waniliowym), dieta bezmleczna: herbata, kanapki z
dżemem,alergeny: 1,7, melon
Krem z buraków czerwonych , schab gotowony z rękawa w sosie
własnym, ziemniaki z koperkiem, marchewka z groszkiem, kompot
malinowy, alergeny:1,7,9
Koktajl jagodowy na bazie maślanki, wafel ryżowy, dieta bezmleczna:
mus jagodowy,alergeny: 1,7

Środa

05.10.2022

śniadanie

obiad
podwieczorek

Dzieci robią kanapki ( pieczywo z masłem, szynka wędzona, jajko ze
szczypiorkiem, sałata, pomidorki koktajlowe, kiełki, rzodkiewki), kawa
inka, dieta bezmleczna: herbata, alergany: 1,7, winogrona
Zupa fasolowa z ziemniakami, naleśniki ( wyrób własny) z serem białym
i musem jogurtowym, sok 100% tłoczony jabłkowy,alergeny: 1,7
Kanapka ( pieczywo z pastą z makreli, ogórek kiszony), herbata z
cytryną, alergeny: 1,4,7

Czwartek

06.10.2022

śniadanie

obiad

podwieczorek

Przedszkole Nr 416

Zupa mleczna ( płatki jaglane na mleku), kanapka (pieczywo z pastą z
papryki pieczonej, rukola, ogórek św.),dieta bezmleczna: herbata,
pasta, alergeny: 1,7, ananas
Zupa szczawiowa z ziemniakami, gulasz wołowy, kasza jęczmienna
pęczak, fasolka szparagowa gotowana na parze, kompot z czerwonej
porzeczki, alergeny: 9
Chałka z masłem, mleko roślinne, alergeny: 1,7
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śniadanie

obiad

podwieczorek

Przedszkole Nr 416

Zupa mleczna (płatki kukurydziane na mleku), kanapka (pieczywo z
masłem, kiełbasą szynkową, sałata, pomidorem), dieta bezmleczna:
herbata,alergeny: 1,7 jabłko
Zupa pieczarkowa z makaronem, filet z miruny z pieca w ziołach,
ziemniaki z koperkiemk, surówka z kapusty czerwonej i żurawiny z oliwą
z oliwek, napój miodowo-cytrynowy,alergeny: 1,4,7,9
Sałatka owocowa , podpłomyk, herbata miętowa,alergeny:1
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